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Poprawka  1 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że molestowanie 

seksualne jest formą przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt, a także 

najskrajniejszym nadal występującym 

przejawem dyskryminacji ze względu na 

płeć; mając na uwadze, że ogólnounijne 

badanie Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej z 2014 r. pt. „Violence 

against women” [Przemoc wobec kobiet] 

dowodzi, iż jedna kobieta na trzy 

doświadczyła przemocy fizycznej lub 

seksualnej w dorosłym życiu; mając na 

uwadze, że 55 % kobiet w UE było 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 32 % ofiar w UE mówiło, że 

sprawcą był ich przełożony, 

współpracownik lub klient; mając na 

uwadze, że 75 % kobiet pracujących w 

zawodach wymagających kwalifikacji lub 

zajmujących najwyższe stanowiska 

kierownicze było molestowanych 

seksualnie; mając na uwadze, że 61 % 

kobiet zatrudnionych w sektorze usług było 

D. mając na uwadze, że molestowanie 

seksualne jest formą przemocy wobec 

kobiet i dziewcząt, a także 

najskrajniejszym nadal występującym 

przejawem dyskryminacji ze względu na 

płeć; mając na uwadze, że ogólnounijne 

badanie Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej z 2014 r. pt. „Violence 

against women” [Przemoc wobec kobiet] 

dowodzi, iż jedna kobieta na trzy 

doświadczyła przemocy fizycznej lub 

seksualnej w dorosłym życiu; mając na 

uwadze, że 55 % kobiet w UE było 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 32 % ofiar w UE mówiło, że 

sprawcą był ich przełożony, 

współpracownik lub klient; mając na 

uwadze, że 75 % kobiet pracujących w 

zawodach wymagających kwalifikacji lub 

zajmujących najwyższe stanowiska 

kierownicze było molestowanych 

seksualnie; mając na uwadze, że 61 % 

kobiet zatrudnionych w sektorze usług było 
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molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 20 % młodych kobiet (w wieku 

od 18 do 29 lat) w UE-28 doświadczyło 

nękania w internecie; mając na uwadze, że 

jedna na dziesięć kobiet doświadczyła 

molestowania seksualnego lub 

uporczywego nękania (stalkingu) z 

użyciem nowych technologii; 

molestowanych seksualnie; mając na 

uwadze, że 20 % młodych kobiet (w wieku 

od 18 do 29 lat) w UE-28 doświadczyło 

nękania w internecie; mając na uwadze, że 

99 % doświadczyło już napastowania na 

ulicy; mając na uwadze, że jedna na 

dziesięć kobiet doświadczyła molestowania 

seksualnego lub uporczywego nękania 

(stalkingu) z użyciem nowych technologii; 

mając na uwadze, że dnia 31 grudnia 

2015 r. w Kolonii zarejestrowano 470 

skarg dotyczących przemocy seksualnej; 

mając na uwadze, że sprawcy zostali 

opisani przez policję i prokuratorów jako 

„należący do ogólnej kategorii 

uchodźców” i „nielegalnych imigrantów”; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. stanowczo potępia wszelkie formy 

przemocy seksualnej i nękania fizycznego 

lub psychicznego, a także ubolewa nad 

faktem, że akty tego rodzaju są zbyt łatwo 

tolerowane, podczas gdy w rzeczywistości 

stanowią systemowe pogwałcenie praw 

podstawowych i poważne przestępstwo, 

które jako takie musi podlegać karze; 

podkreśla, że należy położyć kres 

bezkarności, dopilnowując ścigania 

sprawców; 

1. stanowczo potępia wszelkie formy 

przemocy seksualnej i nękania fizycznego 

lub psychicznego, a także ubolewa nad 

faktem, że akty tego rodzaju są zbyt łatwo 

tolerowane, podczas gdy w rzeczywistości 

stanowią systemowe pogwałcenie praw 

podstawowych i poważne przestępstwo, 

które jako takie musi podlegać karze; 

podkreśla, że należy położyć kres 

bezkarności, dopilnowując ścigania 

sprawców; wzywa, aby każdy imigrant lub 

uchodźca skazany za molestowanie 

seksualne, napaść na tle seksualnym lub 

gwałt był bezzwłocznie wydalany z 

terytorium UE i stawiany przed sądem w 

kraju pochodzenia; 

Or. en 

 

 


